
MTB Hedeland
En oase for Mountainbikere

Hedeland Sporbyggerlaug MTB Hedeland



• Der får flere børn og unge ud i naturen. 

• Bidrager til flere børn og unge i foreningslivet

• Giver børn og unge muligheden fra introduktion til mestring

• Støtter op om folkesundheden ved at tilbyde gratis og sikre 
mountainbike spor

• Samler frivillige fra fire foreninger i lokalmiljøet

Vi er en del af løsningen!!!

Et bedre liv!



Vision

En oase for Mountainbikere

Vi vil skabe et vildt, råt og ikke mindst unikt udendørs område som også kan 
benyttes af trail-runnere, Mountainbikere, BMX, Dirt Jump, Gravel og hvor trail
runnere kan bruge sporene.

Vi vil gøre det attraktivt for børn og unge at komme ud i naturen på cykel

Vi vil skabe en let forbindelse for de unge til at komme ud i naturen, via lokale 
multibaner og aktiviteter på skoler og i klubber. 

Vi forbinder tre kommuners borgere sammen – på cykel

…..og andre mountainbikere i Danmark rejser til Hedeland for den unikke 
oplevelse
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Projekt området



Vision - underbygget

Mountainbike (MTB) og BMX sporten er, sammen med den nye gren Gravel-
cykling, de cykelgrene, som vokser stærkest for tiden.

Derudover er der rigtig mange som cykler udenfor organiserede klubber. Når vi 
færdes i skoven ses det tydeligere i naturbilledet, på både godt og ondt. Det 
stigende antal brugere har øget behov for organiserede og bæredygtige spor 
sammen med behover for en tydligere adskillelse af vandrere, løbere, ryttere, 
hundeluftere, ornitologer mv. 

Vi vil gøre MTB, BMX, Dirt Jump og Gravel sporten og motionsformen meget 
mere attraktiv i Hedeland – og omegn.

Danmark er kendt verden over som cykellandet, det skal fremover også 
indbefatte MTB, BMX, Dirt Jump og Gravel
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Strategien

Gennem et 23-25 km Blåt Spor (letteste kategori) vil vi tiltrække bredden på både Mountainbikes og gravel
cykler. Noget for alle.

Sporet skal forbinde byområderne Vindinge, Tune, Reerslev, Hedehusene/Fløng og Nærheden. 

Vi arbejder på tværs af klubber, kommuner og alder. Vi vil udbrede forståelse for naturen og selvfølgelig 
sporbygning på en bæredygtig måde

Tæt på hver byområde skal der være et sporområde, som det Blå Spor forbinder til. Således kan f.eks. borgere i 
Hedehusene, Fløng og Nærheden på kort tid cykle til Hedeland og køre MTB og Gravel

I hvert byområde (Tune, Nærheden og Vindinge) skal der etableres en multibane bestående af Skate Park, Pump 
Track/Dirt Jumps og Teknik Bane. De multibaner skal tiltrække unge i alderen 10-18 år, hvor 
foreningstilknytningen er lav. Banerne skal ses som en forbindelse/nudging til komme ind i en forening senere. 

For de dygtige på mountainbikes etableres The Canyon. Et Rødt og Sort MTB-spor af høj sværhedsgrad. Der skal 
de dygtigste have lov til at køre vildt, men sikkert. The Canyon kan også nås via det Blå Spor, men markeres 
tydeligt RØDT. 

The Canyon skal også være et træningssted for mountainbike landsholdet, som i dag typisk kører til Jylland eller 
udlandet når teknikken skal udfordres. Sjælland skal også have sit svar på Silkeborg.

I The Canyon skal der afholdes internationale MTB-løb af høj klasse

07-12-2021 6RMK



Strategien

21 er allerede uddannet som Trail Keeper gennem en helt ny-udviklet DGI og On Trail uddannelse. 
Trail Keeper er en pendant til greenkeeper på golfbanen. 

Yderligere 5-7 vil blive uddannet som Trail Boss, hvilket er dem som kan designe og bygge nye 
spor. 

Gennem samarbejde med de lokale skoler og foreninger vil vi starte aktiviteter op for alle aldre og 
køn. 

Det kan være f.eks. Åben Skole tiltag. Byg MTB-spor som valgfag

Foreningen MTB Hedeland holder Åbent Hus for nye medlemmer og sporbyggere

Der afholdes p.t. 3 MTB-løb årligt i Hedeland og afvikles flere gravelture i samarbejde med DGI. 

Hedeland MTB Tours er et naturlige samlingssted, da ingen af klubberne (bortset fra HFMK) råder 
over klubhus. 

Hedeland MTB Tours kører en masse guidede ture i Hedeland og skaber god opmærksomhed.  
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Humlebæk – mini skatepark



Remiseparken – multibruger baner



Velosolutions – modular pump track



Velosolutions – pump track

https://velosolutions.com/asphalt-pump-tracks/


Velosolutions - teknikbane



Frivilligtimer

• 2013/14 til 2020 efterår
• Ca. 7 års arbejde for at få godkendt lovlig mountainbiking i Hedeland

• 2021 – opstarts år, hvor vi kom i gang i juni. 
• 836 timer à kr. 120 = kr. 100.320 – sporarbejde

• 36 dage

• Plus bestyrelsesarbejde og administration.

• 2022 forventes – 2500 timer à kr .120 = kr. 300.000



Hvordan er MTB Hedeland organiseret

MTB Hedeland

Forening og FB side
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Hvordan er MTB Hedeland organiseret
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Hvordan er Hedeland sporbyggerlaug organiseret? 

Hedeland Sporbyggerlaug

Adm. Henrik Jappe

Adm. MTB Hedeland

MTB i Nærheden

Beredskabssporet 

til Kaptajnen

og retur

Trail Boss

Henrik Jappe

Jakob Winther Larsen

Trail Keepers

Henrik Jappe

Jakob Winther Larsen

Lars Lakner

Claus Kjelder Nordahl

Kaptajnen

Trail Boss

Lars Lakner

Trail Keepers

Lone Bak

K1

K2

Kaptajnen til The Canyon

Ikke påbegyndt

Tempelbakken

Projekt

Trail/DH spor

Claus Kjelder Nordahl

The Canyon

Trail Boss

Lars Lakner

Claus Kjelder Nordahl

Trail Keepers

Ole Voldbjerg

Christian R. Knudsen

Brian Mirsimi

Rune Rydng

Mads K. Nielsen

Jan Fogtmann

The Canyon til Tune Engen

Ikke påbegyndt

Tune Engen

Projekt

Trail Boss

Lars Lakner

Påbegyndes i 2022



Roskilde plus Hedeland
Danmarks bedste MTB, trail run, motions og naturoplevelse

• Masser af eksisterende MTB og Trail Run spor

• Masser af kombinationsmuligheder
• Hedeland, Lynghøjsøerne, Boserup Skov, Himmelev Skov, Gulddysse Skov, Den Grønne 

Ring om Roskilde, Hyrdehøjskoven, Himmelsøen og Nationalpark Skjoldungernes Land
• Øvrige forbindelsesnet; Fjordstien 40, Gudernes Stræde, Pilgrumsruten, Hedebostien, 

Hedeland-Vestegnen, Strandparken…

• Cykelvenlige overnatningsmuligheder (cykelturist godkendelse)

• Spisesteder

• Kulturoplevelser

• Guidevirksomheder

• Træning og læring for børn og unge

• Ture og motion for ældre og gamle
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Cykelruter og MTB spor
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Vandreruter



Roskilde og Hedeland
Danmarks bedste MTB, trail run, motions og naturoplevelse

Sporene og muligheder

• Kongen
• Kombineret af MTB spor i Boserup, Gulddyssen, Bidstrup, Hedeland og Trekroner
• Start og slut på Stændertorvet / Roskilde Havn
• Forbindes via vandrestier, grusveje og asfalt

• Dronningen
• Kombineret af MTB spor i Boserup, Hedeland og Trekroner
• Start og slut på Stændertorvet / Roskilde Havn
• Forbindes via vandrestier, grusveje og asfalt

• Knægten
• Kombineret af MTB spor i Boserup og Trekroner
• Start og slut på Stændertorvet / Roskilde Havn
• Forbindes via vandrestier, grusveje og asfalt
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• Hedeland er det mest oplagte – hvorfor?

• Rigtig god og central beliggenhed ift. de tre kommuner
• Cykelklubber ligger spredt jævnt omkring Hedeland
• Anslagsvis 2500 cyklister som jævnligt bruger Hedeland til træning og tur*
• Ligger højt og er de fleste steder godt drænet sammenlignet med skovene, kan bruges og 

bliver derfor brugt hele året, da de gode grusstier og bakker også er god træning
• Masser af plads, ikke nær så befærdet som skovene omkring Roskilde
• Let at komme til, også med offentlig transport
• Toiletter, flere steder, et kæmpe plus 

*baseret på antal klubber og antal medlemmer. Dertil at ikke organiserede er ca. 4 gange så stort et antal, men cykler mindre
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Brugeroversigt

• Cykelklubber/IF´s i området, som vi ved bruger Hedeland
• Vindinge IF/MTB – hele året
• Vindinge IF Løbeklub
• Fløng IF (løb)
• Fløng MTB – hele året
• HFMK (Hedehusene/Fløng) – hele året
• Roskilde Cykelmotion – RCM – primært vinterhalvåret
• Roskilde Cykle Ring – RCR – primært vinterhalvåret
• Roskilde Mountainbike Klub – RMK – hele året
• GreveCC – primært vinterhalvåret
• Sydkystens Cycling – primært vinterhalvåret
• Ishøj Cykelmotion – primært vinterhalvåret
• Greve Trim Motion – hele året
• TIK Motionscykling (Tåstrup) 
• Vallensbæk Cykelmotion
• Tune IF
• Hedeland MTB Tours

• Derudover er der rigtig mange uorganiserede, som vi ikke kender eller har tal på, men undersøgelser fra 
DCU anslår at de udgør ca. 4 gange så mange, som dog cykler mindre

07-12-2021 23RMK



Interssentoversigt

Med udgangspunkt i evt. projekt – ikke kommercielle interessenter
• Hedeland I/S
• Klubberne/foreningerne

• MTB Hedeland er  koordinator for klubberne med størst interesse.
• Konstruktørerne

• En masse
• Kommunerne

• Greve, Roskilde og Tåstrup
• Fonde

• Nordea, APM, Tryg, mfl.
• Friluftsrådet
• Organisationer

• DGI – afholder i samarbejde med klubberne en cup
• DCU – afholder ikke pt. løb i Hedeland, men har vist interesse

• MTB Løb (ikke som sådan interessenter)
• DGI MTB cup, MTB løb for alle, Isstjerneløbet, DCU B&U cup, DCU licens løb og internationale løb

• Trailruns/X-terra (ikke som sådan interessenter)
• X-terra og Trailman
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